Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders in week 37 (8 t/m 12 september) 2008

Nr.

Onderwerp

Besluit

1.

Besluitenlijst week 36.

Vastgesteld.

2.

Nabetaling over 2007 aan Icare (contractpartner
voor het aanbieden van Hulp bij het
Huishouden).
(nr. 347360/WZI-Muijs)

Instemmen met eenmalige nabetaling van door
Icare terecht geleverde, maar niet tijdig
aangevraagde uren hulp.

3.

Afwerking Suwi Bedrijfsverzamelgebouw.
(nr. 347362/BMO-Berk)

o

o
o
o

4.

Groot onderhoud wegen 2008.
(nr. 344316/BOR-Jong)

o
o
o
o

5.

Verbouwen zonder bouwvergunning en strijdig
gebruik.
(347834/RBW-Mul)

o

o

6.

Bezwaarschrift gericht tegen de verleende
vrijstelling en bouwvergunning voor het
verbouwen en uitbreiden van de
brandweergarage aan de Wheemstraat 10 in
Voorthuizen (nr. 647/07).
(nr. 347829/RBW-Berg)

o
o
o
o
o

Het bijgestelde budget voor de realisatie van
het bedrijfsverzamelgebouw bepalen op
€ 452.428,-.
De bijdragen van derden in het project
bepalen op een bedrag van € 311.068,-.
Instemmen met aangepaste
conceptovereenkomst met het CWI.
Eén en ander vastleggen in een
begrotingswijziging.
Akkoord gaan met het uitvoeringsplan groot
onderhoud wegen 2008.
Hiervoor een krediet beschikbaar stellen van
€ 918.500,-.
Dit plan ter informatie voorleggen aan de
commissie Grondgebied.
De beleidsintensivering met betrekking tot
de grasbetontegels als beleidstoevoeging
betrekken bij de programmabegroting 20102013.
Betrokkenen aanschrijven vóór 1 februari
2009 de zonder bouwvergunning gebouwde
schuur op het perceel aan de Stroeërweg 35
in Stroe, kadastraal bekend gemeente
Garderen, sectie I, nr. 01487, te verwijderen
en verwijderd te houden. Dit onder
aanzegging van een eenmalige dwangsom
van € 15.000,-.
Betrokkenen aanschrijven vóór 1 februari
2009 het gebruik van het perceel ten
behoeve van detailhandel, wat in strijd is
met de ter plaatse geldende bestemming,
op het preceel te beëindigen en beëindigd te
houden. Dit onder aanzegging van een
eenmalige dwangsom van € 15.000,-.
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
Het bestreden besluit voor wat betreft de
verleende vrijstelling ambtshalve herroepen.
Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2,
WRO verlenen.
Het bestreden besluit voor het overige in
stand laten.
Bezwaarden van deze beslissing op de

N.O.

hoogte stellen.
7.

De Glindster.
(nr. 345678/OJS-Bakk)

o

o
o
o

8.

9.
10.

Extra bijdrage van € 120.000,- beschikbaar
stellen aan de Rudolphstichting. Totale
vergoeding € 1.040.276,- voor bouw en
inrichting van een gymnastieklokaal.
Verhoging krediet voor juridische
ondersteuning met € 5.373,-.
De kapitaallasten € 8.776,- worden
meegenomen bij Berap 1 van 2009.
De gemeenteraad informeren (ingekomen
stukken, rubriek B).

Herziening Verordening naamgeving en
nummering (adressen) in verband met de Wet
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet
BAG).
(nr. 347003/PIO-Scho)

De raad voorstellen de Verordening naamgeving
en nummering (adressen) vast te stellen.

Verordening Kleinschalige Nevenactiviteiten.
(nr. 347002/M&R-Akker)

o

N.O.

o

De raad voorstellen de Verordening
Kleinschalige Nevenactiviteiten in te trekken.
De afhandeling hiervan laten verlopen door
plaatsing onder rubriek F van de lijst van
ingekomen stukken.

11.

Het toekennen van een nummeraanduiding aan
garageboxen, trafohuisjes, gemalen e.d.
conform de wet BAG.
(nr. 348301/PIO-Scho)

Besluiten aan verblijfsobjecten zijnde
garageboxen, trafohuisjes, gemalen e.d. een
nummeraanduiding (adres) toe te kennen
overeenkomstig het besluit.

12.

Formalisatiebesluit niet vastgelegde
huisnummerbesluiten.
(nr. 348296/PIO-Scho)

Besluiten de in de bij de beslissing opgenomen
bestaande nummeraanduidingen (adressen)
opnieuw vast te stellen.

13.

Verzoek voor het realiseren van een tweede
bedrijfswoning aan de Kraaikamperweg 3 in
Barneveld.
(nr. 348441/RBW-Lubb)

Medewerking verlenen aan het verzoek.

14.

Toepassen van artikel 19, lid 3 WRO voor het
bouwplan Vincent van Goghstraat 29 in
Voorthuizen.
(nr. 348446/RBW-Lubb)

o

15.

Bouwaanvraag voor het verbouwen en
uitbreiden van een woning aan de Graaf van
Groesbeekstraat 8 in Terschuur.
(nr. 348426/RBW-Lubb)

o
o

16.

Formaliseringbesluit verblijfsobjecten waarvoor
geen bouwvergunning in het archief is
gevonden.
(nr. 348304/PIO-Scho)

Besluiten de reeds bestaande verblijfsobjecten
waarvoor geen bouwvergunning in het archief is
gevonden opnieuw vast te stellen.

17.

Startnotitie parkmanagement.
(nr. 345718/BMO-Berk)

o

o

o

18.

Medewerking verlenen aan de procedure op
grond van artikel 19, lid 3, WRO.
Indien er geen zienswijzen worden
ingediend de vrijstelling verlenen.
Vrijstelling en bouwvergunning verlenen.
Indiener van de zienswijze op de hoogte
stellen van het besluit.

Instemmen met de omschreven aanpak van
parkmanagement, die afgestemd is op de
mogelijkheden en behoeften per
bedrijventerrein.
Ter kennis van de gemeenteraad brengen
door middel van plaatsing op de (rubriek B)
lijst van ingekomen stukken.
N.O.

19.

Huur noodlokalen ten behoeve van wijkschool
De Burgt.
(nr. 348436/V&I-Veen)

o

o

o
20.

21.
22.

Bezwaarschrift gericht tegen de weigering van
een lichte bouwvergunning voor het plaatsen
van een container aan de Overhorsterweg 10 in
Voorthuizen (nr. 233/08).
(nr. 347486/RBW-Brink)

o
o

Moties en amendementen aangenomen op
17 juni.
(nr. 348992/BMO-Hoo)

o

o

Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.
Op grond van artikel 7:3, sub a van de
Algemene wet bestuursrecht afzien van het
houden van een hoorzitting.
Bezwaarde op de hoogte stellen.
N.O.

o

23.

Een bedrag van € 155.000,- beschikbaar
stellen voor het huren van 4 noodlokalen
tijdens de bouw van wijkschool De Burgt.
Instemmen met het plaatsen van 2
noodlokalen voor rekening van de twee
schoolbesturen (Pr. Willem Alexanderschool
1 en Fontein 1).
Bij begrotingswijziging vastleggen.

Instemmen met de verwerking van de
amendementen en de reactie op de moties,
zoals aangegeven op de bijlage.
De raad informeren, via rubriek B van de lijst
van ingekomen en uitgaande stukken.

Aanpak eenzaamheidsproblematiek ouderen:
75+ huisbezoek.
(nr. 346190/WZI-Beu)

o

24.

Bezwaarschrift gericht tegen de aan de
Hervormde Gemeente Barneveld verleende
vrijstelling en reguliere bouwvergunning voor het
verbouwen en uitbreiden van een woning op het
perceel Herfsttuin 8 in Barneveld (344/07).
(nr. 348887/RBW-Ott)

o

Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond
verklaren.

25.

Bezwaarschrift gericht tegen de aan de heer
G. Noorlander en mevrouw K.G. NoorlanderSchreijer opgelegde last onder dwangsom van
€ 35.000,- om vóór 1 augustus 2008 de
bewoning van het recreatieverblijf aan de
Kieftveen 27-836 in Voorthuizen te beeindigen.
(nr. 348889/RBW-Ott)

o
o
o

Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren.
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren.
Het bestreden besluit in stand laten.

26.

Aanleg parkeerterrein voor de bezoekers van
Modehuis Kuijt Exclusive in Kootwijkerbroek.
(nr. 348886/RBW-Wijk)

o

Instemmen met het verzoek om een
parkeerterrein op deze locatie aan te
leggen, onder voorbehoud van een paar
aanpassingen in het ontwerp.
De inspraak starten voor de toepassing van
de vrijstellingsbevoegdheid ex art. 19,
tweede lid van de WRO.
Indien er geen inspraakreacties zijn
ingediend, de vervolgstappen na de
inspraak starten nadat alle gegevens zijn
ontvangen.

o

o

o

27.

28.

Bezwaarschrift gericht tegen het verkeersbesluit
e
"Voorthuizen, Hoofdstraat, 3 fase".
(nr. 348577/V&I-Har)

o

Gebouwen zonder vereiste bouwvergunning.
(nr. 348903/RBW-Ber)

o

o

Instemmen met de uitvoering van het 75+
huisbezoekproject.
Hiertoe € 14.030 van FCL 21.455/00.002
(ouderenzorg) en € 9.820 van FCL
21.462/00.000 (volksgezondheid) te
bestemmen.

Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk
verklaren.
Op grond van art. 7:3, sub a, van de
Algemene wet bestuursrecht af te zien van
het houden van een hoorzitting.
Homevast Bouwmanagement BV/Castle
Village De Zandhave aanschrijven om voor

1 januari 2009 zes recreatieverblijven op
haar verblijfsrecreatieterrein aan de
Zevenbergjesweg 15 in Voorthuizen te
verwijderen en verwijderd te houden. Dit
onder oplegging van een dwangsom van
€ 60.000,- ineens.
29.

Verzoek om het bouwen van extra zomerhuisjes
mogelijk te maken op het recreatieterrein Bok's
Bungalowpark aan de Putterweg 76 in Garderen.

o

o

o

30.

Beleid planschade.
(nr. 348379/RBW-Goe)

o

o

Instemmen met het verzoek om wijziging
van het bestemmingsplan om extra
zomerhuisjes te bouwen op het
recreatiepark Bok's Bungalowpark.
Inspraak starten voor de toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid ex art. 3.6, eerste lid
onder a van de Wro.
Indien er geen inspraakreacties zijn
ingediend, de procedure (ex art. 3.6, eerste
lid onder a Wro) die volgt op de inspraak te
starten nadat alle gegevens zijn ontvangen.
De "Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade 2008" als
beleidsregel vaststellen.
De openbare kennisgeving van deze
beleidsregel plaatsen in de Barneveldse
Krant.

Afspraken:
19 september
Officiële lancering Wereld Eidagen Barneveld,
Pluimveemuseum, Hessenweg 2a, 15.30 uur

Burgemeester
Wethouder G.W. Tijmensen

25 september
Presentatie “Konings Kunst, van Parijs tot de
Veluwe”, ’t Speulderbos, Garderen, 15.30 uur

Wethouder G.J. van den Hengel

26 september
Sportgala Barneveld 2008, Sporthal Oosterbos,
Wethouder Rebellaan, 20.00 uur

Wethouder G.J. van den Hengel

2 oktober
10 Business Event gemeente Barneveld,
Veluwehal, 19.30 uur

College

6 oktober
SVn deelnemersbijeenkomst 2008, “Duurzame
wijkaanpak”, De Flint in Amersfoort, 12.00 uur

Wethouder G.W. Tijmensen
Ambtelijke vertegenwoordiging

16 oktober
BZK Overhedendagen, Nieuwe Buitensociëteit in
Zwolle

Wethouder G.J. van den Hengel

3 uitnodigingen

V.k.a.

